El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
L’Ampa de l’Escola Arrels sol·licita el vostre permís per poder prendre i publicar imatges en les
quals aparegui el vostre fill/a, conforme a la següent
AUTORITZACIÓ PER A l'ÚS DE LA IMATGE DELS ALUMNES/AS
En/Na ______________________________________________ amb DNI/NIE ______________
com a pare / mare / tutor de l'alumne/a ____________________________________________
i soci de l’Ampa de l’Escola Arrels expresso la meva (marqueu amb una creu el que procedeixi)
AUTORITZACIÓ

NO AUTORITZACIÓ

perquè l’Ampa pugui fer fotografies o vídeos al vostre fill/a durant les activitats que es
relacionen a continuació:
-

Activitats organitzades per l’Ampa dins de l'espai escolar
Activitats organitzades per l’Ampa fora de l'espai escolar
Altres activitats relacionades amb l’Ampa en les quals intervingui l'alumne/a.

Així mateix, autoritzo l’Ampa a fer ús de les imatges preses, en l'exercici de les seves funcions,
mitjançant la publicació en els següents mitjans:
-

Pàgina web de l’Ampa i revistes o publicacions de l'associació
Muntatges multimèdia (CD o DVD amb fotos, pel·lícules, etc.) per mostrar o repartir als
socis.
Documents informatius de l'activitat de l’Ampa, com cartes de serveis, tríptics
informatius, cartells promocionals d'activitats, etc.
Informar als pares/mares de l’associació, mitjançant el correu electrònic.
Informes, documents o sol·licituds destinats a altres associacions vinculades a l’Ampa
de l’Escola Arrels.

De conformitat amb l'establert en l'article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, declaro conèixer els següents drets que m'assisteixen i dels quals sóc
expressament informat:
-

-

Que les imatges preses custodiades per l’Ampa, que podrà tractar-les i fer-ne ús en els
termes fixats en aquest document.
Que la no autorització expressa serà tinguda en compte per l’Ampa a l'efecte d'evitar,
en tant que sigui possible, la presa d'imatges de l'alumne/a, o, si escau, a distorsionar
els seus trets diferenciadors quan a la foto concorri la seva imatge amb la d'altres
alumnes els pares dels quals sí hagin autoritzat, en els termes aquí previstos, a l'ús,
tractament i cessió de la seva imatge.
Que en qualsevol moment puc accedir a les imatges a fi d'exercir els meus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva de
l’Ampa.
Barcelona, ___ de ___________________ de 20__
Signatura del pare, mare o tutor

